
1.1 Objednávateľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

ICO: 

DIC: 

ICDPH: 

Císlo účtu: 

Telefón: 

1.2 Dodávateľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ : 

IČDPH: 

Číslo účtu: 

Telefón: 

Kúpna zmluva č. Z201832540_Z 
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

1. Zmluvné strany 

"MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 

Sportová 11 , 94 701 Hurbanovo, Slovenská republika 

00352314 

2021029472 

SK77 8180 000000 7000 30 63 35 

+4210357603200 

TRADENET s.r.o. 

Mladých Budovateľov 6107/27, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika 

31589952 

2020460508 

SK2020460508 

SK2311000000002628481064 

0905 581092 

II. Predmet zmluvy 

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Názov: Kardiacke kreslo, stolík k lôžku 

Kľúčové slová: kreslo polohovacie, stolík servírovací, zdravotnícky nábytok 

CPV: 33193120-6 - Kreslá na kolieskach; 33192000-2 - Zdravotnícky nábytok; 39113000-7 -
Rôzne sedadlá a stoličky; 33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie; 39143210-1 - Jedálenské 
stoly; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

Druh/y: Tovar; Služba 

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Zoznam položiek: 

1. Kardiacke kreslo 

2. Servírovací stolík k posteli 

Položka č. 1: Kardiacke kreslo 

Funkcia 

Kardiacke kreslo je určené pre vysádzanie a polohovanie klientov so zníženou pohyblivosťou. 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

Kardiacke kreslo ks 5 

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika 

nosnosť 150 kg 

celkový výška 123 cm 

celkový šírka 62 cm 

šírka sedáka 52cm 

výška sedáka 51 cm 

hibka sedáka 44 cm 
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\ 
kolieska priemer 1 O cm, 4x otočné, 2x s brzdou 

polohovanie chrbta a nôh mechanické polohovanie chrbta a podnože pomocou plynovej 
piestnice súčasne 

farebné prevedenie koženky piesková 

podnožka podpera nôh, čalúnená a polohovateľná 

Položka č, 2: Servírovací stolík k posteli 

Funkcia 

Pojazdný lôžkový stolík slúži ako pomôcka pre pacientov dlhodobo ležiacich. 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

Servírovací stolík k posteli ks 15 

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika 

plocha pracovnej dosky 49 x 69 cm, sklápateľná 

možnosť nastavenia výšky 80 - 125 cm 

na kol ieskach áno 

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie: 

Názov 

Vrátane dopravy na miesto plnenia 

Vrátane inštalácie na mieste plnenia 

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny 

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy 

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 7 
dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky 

Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci 
Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom. 

Objednávateľ je oprávnený pri dodaní poškodeného, nekompletného alebo iného tovaru, neprevziať tento tovar. 

V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ 
bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa , že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie 
dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spf ňa všetky požiadavky na 
ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadávaní zákazky do EKS. 

Pokiaľ dodávateľ nepreukáže, že predkladaný ekvivalent spfňa požadované špecifikácie, bude to objednávateľ považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok s nárokom na odstúpenie od zmluvy. 

Dodávateľ dodá tovar nový, nepoužitý, nepoškodený v štandardnej kvalite, s požadovanými parametrami - v prac.dňoch v 
čase od 7.00 do 13.00 hod. 

Termín dodania žiadame oznámiť min. 2 dni vopred. 

Objednávateľ neposkytuje zálohovú platbu. 

Fakturácia sa uskutoční po dodaní tovaru, doba splatnosti: 21 dní od obdržania Fa. 

Názov Upresnenie 

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy: 

Popis Názov súboru 

Kardiacke kreslo.png Kardiacke kreslo.png 

Servírovací stolík k posteli.docx Servírovací stolík k posteli.docx 

Strana 2 z 3 



\ 
kolieska priemer 1 O cm, 4x otočné, 2x s brzdou 

polohovanie chrbta a nôh 
mechanické polohovanie chrbta a podnože pomocou plynovej 
piestnice súčasne 

farebné prevedenie koženky piesková 

podnožka podpera nôh, čalúnená a polohovateľná 

Položka č. 2: Servírovací stolík k posteli 

Funkcia 

Pojazdný lôžkový stolík slúži ako pomôcka pre pacientov dlhodobo ležiacich. 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

Servírovací stolík k posteli ks 15 

T echnlcké vlastnosti Hodnota/Charakteristika 

plocha pracovnej dosky 49 x 69 cm, sklápateľná 

možnosť nastavenia výšky 80 - 125 cm 

na kolieskach áno 

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie: 

Názov 

Vrátane dopravy na miesto plnenia 

Vrátane inštalácie na mieste plnenia 

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny 

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy 

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 7 
dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky 

Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci 
Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom. 

Objednávateľ je oprávnený pri dodaní poškodeného, nekompletného alebo iného tovaru, neprevziať tento tovar. 
1 

V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ 
bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa , že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie 
dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spf ňa všetky požiadavky na 
ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadávaní zákazky do EKS. 

Pokiaľ dodávateľ nepreukáže, že predkladaný ekvivalent spfňa požadované špecifikácie, bude to objednávateľ považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok s nárokom na odstúpenie od zmluvy. 

Dodávateľ dodá tovar nový, nepoužitý, nepoškodený v štandardnej kvalite, s požadovanými parametrami - v prac.dňoch v 
čase od 7.00 do 13.00 hod. 

Termín dodania žiadame oznámiť min. 2 dni vopred. 

Objednávateľ neposkytuje zálohovú platbu. 

Fakturácia sa uskutoční po dodaní tovaru, doba splatnosti: 21 dní od obdržania Fa. 

Názov Upresnenie 

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy: 

Popis Názov súboru 

Kardiacke kreslo.png Kardiacke kreslo.png 

Servírovací stolík k posteli.docx Servírovací stolík k posteli.docx 

Strana 2 z 3 



III. Zmluvné podmienky 

3.1 Miesto plnenia Zmluvy: 

Štát: 

Kraj: 

Okres: 

Obec: 

Ulica: 

Slovenská republika 

Nitriansky 

Komárno 

Hurbanovo 

Športová č. 11 

3.2 čas / lehota plnenia zmluvy: 

25.09.2018 11 :31 :00 - 05.10.2018 11 :31 :00 

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia: 

Jednotka: ks 

Požadované množstvo: 20,0000 

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy. 

IV. Zmluvná cena 

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 969,00 EUR 

V. Záverečné ustanovenia 

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, ktoré tvoria jej prílohu č. 1. 

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy. 

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú. 

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Uradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska. 

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy: 
Príloha č. 1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/OpeWerejnyDetail/ 

V Bratislave, dňa 10.08.2018 12:32:00 

Objednávateľ: 
"MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska 

Dodávateľ: 
TRADENET s.r.o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska 
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